
Polityka prywatności strony internetowej www.runmageddon.pl  

 

Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady przechowywania i dostępu do informacji 

na Twoich urządzeniach z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii w ramach strony 

internetowej https://www.runmageddon.pl realizowanych przez Extreme Events Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie (kod: 02-758), przy ul. Śródziemnomorska 35 oraz Fundację 

Runmageddon z siedzibą w Warszawie (kod: 02-758), przy ul. Śródziemnomorska 35.  

Jeżeli chcesz się skontaktować z administratorem Twoich danych to pisz na adres e-mail:   

kontakt@runmageddon.pl. 

§ 1 

Definicje 

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, zachęcam Cię do zapoznania się z poniższymi 

pojęciami: 

1. Administrator – Extreme Events Sp. z o .o., ul. Śródziemnomorska 35, 02-758 

Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000535982  oraz 

Fundacja Runmageddon, ul. Śródziemnomorska 35, 02-758 Warszawa, wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000540887. 

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, 

zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik 

korzysta ze Strony.  

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, 

związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za 

pośrednictwem Strony. 

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów 

Administratora, za pośrednictwem Strony. 

5. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem  https://www.runmageddon.pl  

 

§ 2 

Dane osobowe 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci 

następujące uprawnienia: 

1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, 

2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

3. prawo do przenoszenia danych, 

4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, 

jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę, 
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5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez 

nas danych osobowych. 

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 

RODO, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
kontakt@runmageddon.pl lub poczty tradycyjnej /adres/:  Extreme Events Sp. z o .o., ul. 

Śródziemnomorska 35, 02-758 Warszawa. 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć 

konto na naszej stronie, uczestniczyć w organizowanych przez nas imprezach, wydarzeniach, 

zapisać się do newslettera, otrzymywać informacje marketingowe innymi kanałami (SMS, 

telefon) lub po prostu skontaktować się z nami. 

Dane przechowywane są w ramach: 

a) profilu Użytkownika, 

b) formularza zapisu na newsletter, sms lub telefon  

Zapewniamy, że Twoje są u nas bezpieczne. Podjęliśmy wszelkie możliwe środki 

bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych 

osobowych, w tym RODO.  

Ponadto, dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione 

przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane 

są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.  

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: 

a) firmie hostingowej w celu przechowywania danych na serwerze, 

b) aplikacji wysyłającej maile w celu korzystania z systemu mailingowego, 

c) aplikacji księgowej w celu korzystania z systemu do fakturowania. 

 

Newsletter 

Za pośrednictwem strony możesz zapisać się do Newslettera, SMS marketingu oraz 

marketingu telefonicznego, przekazującego Ci informacje o nowych imprezach, akcjach 

specjalnych, zniżkach, promocjach, wydarzeniach, wynikach sportowych oraz ofertach 

stworzonych dla Ciebie. W celu przesyłania newslettera/SMS/telefonu przetwarzane są Twoje 

dane osobowe w zakresie imienia/adresu e-mail/ numeru telefonu.  

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku 

newslettera/SMS/telefonu jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści 

checkboxa przy zapisywaniu się. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać w Panelu 

Użytkownika (jeśli masz konto) albo poprzez wysłanie do nas e-maila na 

kontakt@runmageddon.pl . Cofnięcie Twojej zgody w danym zakresie spowoduje usunięcie 

Twoich danych z tej formy komunikacji, tj. odpowiednio email/SMS/telefon lub ze wszystkich 

wymienionych.  

 

  



Kontakt e-mailowy 

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny 

przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści 

wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda 

wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.  

Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są 

wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać 

archiwizacji.  

Marketing 

Korzystamy z narzędzi marketingowych Facebooka, by kierować do Ciebie reklamy w tym 

serwisie. W tym celu zaimplementowaliśmy w kodzie platformy Pixel Facebooka, który 

zapamiętuje Twoje odwiedziny. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook. 

Filmy z serwisu YouTube / Vimeo 

Na stronie osadzamy filmy pochodzące z serwisu YouTube oraz Vimeo. Wyświetlając taki film, 

godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube 

lub plików cookies firmy Vimeo.  

Funkcje społecznościowe 

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie 

treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. 

Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów 

serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.  

 

§ 3 

Pliki cookies 

1. Ta strona, podobnie jak wiele stron internetowych zapisuje na Twoim urządzeniu 

końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie), a dokładniej w schowku przeglądarki 

internetowej, tzw. pliki cookies (ang. „ciasteczka”). 

2. Zazwyczaj pliki cookies są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje 

indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz zalogować się do swojej poczty lub 

swoich kont utworzonych w różnych serwisach internetowych. 

3. Dzięki ciasteczkom możemy dokonywać analizy statystycznej ruchu na naszej stronie 

internetowej, wiemy jak wielu użytkowników na nią zagląda, co konkretnie czytają, a 

co pomijają. Dzięki temu możemy stale ulepszać naszą witrynę. 

4. Cookies pozwalają na: 

a) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony jakiego oczekujesz,  

b) Poprawienia szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze strony, 

c) Korzystanie z narzędzi analitycznych, 

d) Korzystanie z narzędzi marketingowych, 

e) Korzystanie z systemu komentarzy, 

f) Wyświetlanie na stronach filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo, 

g) Zapewnienie funkcje społecznościowe. 



5. Jeżeli uważasz, że obecność plików cookies narusza Twoją prywatność, możesz w 

każdej chwili z nich zrezygnować. W każdej przeglądarce internetowej możesz 

wyłączyć ciasteczka zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych 

przez Ciebie stron internetowych. Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji 

możesz znaleźć u producenta stosowanej przez Ciebie przeglądarki. Jeżeli jednak 

zdecydujesz się pozostać na naszej stronie internetowej bez wyłączenia ciasteczek, 

wyrażasz zgodę na ich pobieranie. 

6. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat 

stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że 

wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami 

niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies 

oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że 

wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak 

również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.  

7. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich.  

8. Strona, na której jesteś wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co 

wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. 

Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej. 

9. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób 

odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej 

wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone 

podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w 

tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją 

identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące 

usługi Google Analytics.  

10. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie mojej 

strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten 

bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie 

śledzące.   

§ 4 

Logi serwera 

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym 

przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest 

w logach serwera.  

2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce 

internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i 

przechowywane są na serwerze.  

3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami 

korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej 

identyfikacji. 

4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania 

stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do 

administrowania serwerem. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Jeżeli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu 

www.runmageddon.pl, nie zapisywać się do newsletterów, ani nie wypełniać 
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formularzy kontaktowych na tej stronie, a także nie nabywać uczestnictwa w imprezach 

oferowanych przez Administratora.   

2. Administrator  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, 

z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”. 

3. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do 

osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób 

korzystających z formularza kontaktowego. 

 


